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Cabaceiras do Paraguaçu

O Mandato da Luta solicitou, através do Projeto 
de Indicação 14.971/06 à Secretaria Estadual da 
Saúde (Sesab) a construção de uma clínica 
especializada em gestantes e de uma unidade 
hospitalar em Cabaceiras do Paraguaçu. Com a 
iniciativa do deputado Zé Neto, as gestantes não 
precisarão mais ir a outros municípios para serem 
atendidas. O hospital beneficiará da mesma forma 
a população, que não terá que se dirigir a 
unidades de saúde de cidades vizinhas, onde 
muitas vezes não são atendidos. 

Mandato solicita construção de maternidade e hospital 

População precisa ir a outros municípios, onde muitas vezes não encontra atendimento

Nosso objetivo é levar mais cidadania qualidade de vida a Cabaceiras do 
Paraguaçu, possibilitando a acesso à saúde na própria cidade. Este é um 
compromisso do nosso Mandato e do governador Jaques Wagner

“
”Deputado Zé Neto 

O deputado Zé Neto comemorou a reforma da Departamento de Infraestrutura de Transporte da 
BA-502, que liga Cabaceiras do Paraguaçu a Bahia (Derba), a reforma da estrada. A BA-502 
Governador Mangabeira. Preocupado em encontrava-se esburacada, devido a estragos 
prevenir acidentes e atropelamentos na rodovia, o provocados pelas chuvas e pelo trânsito intenso, e 
parlamentar solicitou, através do Projeto de as placas de sinalização estavam apagadas. 
Indicação 16.152/07, com urgência, ao 

Reforma da BA-502 diminui riscos de acidentes na região

Diga o que pensa, acesse www.zeneto.com.br

Zé Neto em visita  Cabaceiras para  dialogar com população 



A falta de água em comunidades da zona rural 
de Cabaceiras do Paraguaçu é um dos 
principais problemas enfrentados pela 
população. Devido à seca, as famílias sofrem 
para satisfazer as necessidades mais básicas, 
como cozinhar e tomar banho. Atento ao 
problema e comprometido em solucioná-lo, o 
deputado Zé Neto solicitou ao Governo do 
Estado a perfuração de poços artesianos e a 
construção de sistemas de água para abastecer 
as famílias que sofrem com a falta de água.

Com apoio do Mandato da Luta, Governo do Estado leva mais cidadania ao município 

Na comunidade de Alecrim o Atento às necessidades dos 
poço já foi perfurado e irá servidores municipais de 
benef ic iar  cerca  de  130 Cabaceiras e comprometido 
moradores. Um investimento de com a luta de todos os 
mais de R$ 39 mil. Também já t rabalhadores  baianos,  o  
foram perfurados três poços nos Mandato da Luta conseguiu, 
povoados de Cumbuca, Tauá e junto à Secretaria de Ciência, 
O l h o s  D ’ á g u a .  N a s  Tecnologia e Inovação (Secti), a 
comunidades de  Caatinguinha, doação de um computador para o 
Coroado as obras já começaram. Sindicato dos Servidores 
Em Nova Aparecida, o Governo Municipais de Cabaceiras do 
do Estado vai investir cerca de Paraguaçú. O equipamento era 
R$ 120 mil na construção do uma ant iga  demanda  da  
sistema de abastecimento de entidade.
água, beneficiando 750 pessoas. 

Governo perfura poços e constrói sistema de abastecimento de água

O Mandato da Luta apoia a Associação dos Pescadores de 
Cabaceiras do Paraguaçu. Atento as demandas dos 
pescadores, o deputado intermedeia pleitos da entidade 
junto ao Governo do Estado. 

Apoio à Associação dos Pescadores 
Salvador: Av. Luís Viana Filho, 130, Gab. 207, 
NDR. Tel.: (71)3115-7133 Fax.: (71) 3115-
5528
Feira de Santana: Rua Domingos B. de 
Araújo, 247, Kalilândia. Tel.: (75) 3223-2728
Email: zeneto@alba.ba.gov.br
Site: www.zeneto.com.br
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Água para zona rural de Cabaceiras!
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